
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๙๒  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต งต้ังคุณครูคุมดูแลนักเรียนระบบทวิศึกษา  ภาคเรียนท่ี  ๑  ประจําป/การศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ตามท่ีโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได1ทําความร วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง จังหวัดขอนแก น 
ในการจัดการศึกษาในระบบทวศึิกษา ป/การศึกษา ๒๕๕๙ นี ้มีนักเรียนท่ีเข1าเรียนในระบบนี้ จาํนวน ๖๕ คน  
ใน ๓ สาขาวิชา คือ ช างไฟฟ9า ช างเชื่อม และบัญชี ในการเรียนระบบทวิศึกษานี้ นักเรียนจะต1องเดินทาง
ไปเรียนท่ีวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ทุกวันศุกร� เพ่ือให1เป;นไปด1วยความเรียบร1อย อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๓๙ (๑) แห งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห ง
พระราชบัญญัติข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม  จึงแต งต้ัง
แต งต้ังคุณครูคุมดูแลนักเรียนระบบทวิศึกษา  ภาคเรียนท่ี  ๑  ประจําป/การศึกษา  ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปBCา   ผู1อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู1อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน1ากลุ มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก  หัวหน1ากลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ หัวหน1ากลุ มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปKนิศากร หัวหน1ากลุ มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน1าท่ีรองผู1อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน1ากลุ มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู1ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให1คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให1กิจกรรม
ดําเนินการ เป;นไปด1วยความเรียบร1อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะคุณครูควบคุมดูแลนักเรยีน  ประกอบด�วย 
 

วัน/เดือน/ป/ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ นายอรณพ  คําแสน นายพรพิชิต  ทิทา 

๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ นายสมาน  ล้ําลอง นางสาวเมวดี  สุรนันท� 



 ๒

วัน/เดือน/ป/ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 
๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ นายอภิชาติ  คําวิเลิศ นางกานติมา  มูลทากุล 
๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด นางอรวรรณ  พลทัสสะ 
๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล นางวิลาสินี  พรรคพิง 

๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นายอมร  สีหาโมก นายอุดม  พิมพ�เทศ 
๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นายปริญญา  ศรีโบราณ นายสุรัตน�  หารวาระ 
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นางจุฑารัตน�  สมมาตย� นางสาวสุวิมล  โคกคาน 
๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ นายอรณพ  คําแสน นายพรพิชิต  ทิทา 

๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ นายนุกูล  ศรีโอษฐ� 
๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ นายสมาน  ล้ําลอง นางสาวเมวดี  สุรนันท� 
๒  กันยายน  ๒๕๕๙ นายอภิชาติ  คําวิเลิศ นางกานติมา  มูลทากุล 
๙  กันยายน  ๒๕๕๙ นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด นางอรวรรณ  พลทัสสะ 

๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙ นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล นางวิลาสินี  พรรคพิง 
๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ นายอมร  สีหาโมก นายอุดม  พิมพ�เทศ 
๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ นายปริญญา  ศรีโบราณ นายสุรัตน�  หารวาระ 

มีหน�าท่ี  ประสานงานกับคุณครูวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ควบคุมดูแลนักเรียนในการเดินทางไป
และกลับ การเข1าเรียน ปฏิบัติหน1าท่ีท่ีวิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง ในช วงเวลาท่ีตนเองรับผิดชอบ  เพ่ือดูแล
นักเรียนและแก1ปQญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน  รายงานให1โรงเรียนทราบ 

ขอให1ครูและบุคลากรท่ีได1รับการแต งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน1าท่ีท่ีได1รับมอบหมายด1วยเรียบร1อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส ต อหน1าท่ี 
อย างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน1าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให1เกิด 
ผลดีแก ทางราชการสืบไป  หากพบปQญหาข1อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให1แจ1งผู1อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก1ไขปQญหาต อไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจปBCา) 

ผู1อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


